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KEITTIÖN SIIVOUSOHJE
Varaa keittiön siivoukselle tarpeeksi aikaa sekä noin 10 litraa (kuumaa) vettä + mahdollinen tiskivesi.
Kun keittiön loppusiivouksessa käytetään kuumaa vettä, pesuainetta ja pinnat jätetään kuivumaan
ilmavasti, niistä ei tule tahmeita.
Vinkki! Kuumaa vettä saat nopeiten vedenkeittimellä!

Tiskit
Tiskaa kaikki käyttämäsi keittiövälineet ja astiat huolellisesti koko retken ajan kuumalla vedellä ja
tiskiaineella. Veden pitää olla niin kuumaa, että käsiin sattuu. Huolehdi siitä, että pesuvedet pysyvät
loppuun asti kuumina. Näin astioista tulee tarpeeksi puhtaita ja ne eivät jää tahmeiksi. Jätä ainoastaan
viimeiset tiskit ilmavasti kuivumaan tiskikaappiin ennen kotiin lähtöä.

Palanut kattila

Täytä kattilasta vajaa puolet vedellä. Lisää n. 5 rkl ruokasoodaa (isompiin kattiloihin enemmän).
Kuumenna kiehumispisteeseen, sammuta lämpö ja jäähdytä seos. Kaavi, harjaa ja huuhtele katti la
puhtaaksi.

Kaapit ja pinnat

Pyyhi kaappien ja laatikoiden ovet, tiskipöytä sekä muut pinnat huolellisesti kuumaan veteen kastetulla
rätillä, käytä tarvittaessa pieni määrä tiskiainetta rasvatahroja vastaan. . Tarvittaessa pyyhi myös ovien
sekä kaappien sisäpuolelta. Välitilan laattoja tai kaapinovien vetimiä ei saa hangata, vaan ne tulee
pyyhkiä kostealla. Muista pyyhkiä kaikki laskutasot vielä ennen lähtöä.

Jääkaappi
Kasta rätti kuumassa vedessä, jossa on pari pisaraa tiskiainetta. Pyyhi kaapin ovi, lokerot, hyllyt, kaapin
seinät sekä tiivisteet huolellisesti. Mikäli hyllyt ovat kovin likaiset, voit pestä hyllyt ja lokerot myös
tiskialtaassa tiskiharjaa käyttäen. Tarkista lähtiessä, ettei poistovesiaukko jääkaapin takaseinässä ole
tukossa. Mikäli aukko on tukossa, puhdista se. Säädä virransäästö päälle painamalla vacation-nappulaa
3 sekunnin ajan.

Keittolevyt

Pyyhi levyt sienellä ja tiskiaineella heti käytön jälkeen jäähdyttyään. Kuivaa pinnat lopuksi huolellisesti.
Pinttyneen tahran saa pois teräsvillalla.

Uuni

Mikäli uunin pohjalle kiehuu jotain yli, puhdista uuni mahdollisimman pian uunin jäähdyttyä. Pinttynyt
uuni on ikävä puhdistaa, jos lika on palanut tiukasti kiinni. Kaada uunin likaisille pinnoille
mäntysuopaa ja kuumenna uuni noin 50–70 asteeseen, jolloin suopa alkaa kuplia. Jäädytä uunia hetki,
harjaa pinnat pehmeällä tiskiharjalla tai sienellä. Pyyhi pinnat märällä rätillä ja huuhtele uuni hyvin
ennen käyttöä. Jos mäntysuopa ei riitä, kokeile uuninpuhdistusainetta. Lue ohjeet huolelli sesti purkin
kyljestä ja käytä käsineitä.
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Kahvinkeitin
Pese pannu sekä suodatin viimeisen käyttökerran jälkeen tiskiaineella tai ruokasoodalla käyttäen
kuumaa vettä. Huuhtele hyvin. Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä ja pyyhi keitin ulkopuolelta, myös
jäähtynyt lämpölevy.

Vedenkeitin

Tarkista lähtiessäsi, että vedenkeitin on tyhjä ja kuiva. Pyyhi keitin huolellisesti.

Mikroaaltouuni
Tiskaa lasilautanen huolellisesti kuumalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Pyyhi koneen ulko- ja sisäosat
hyvin kuumassa vedessä kastetulla rätillä, jossa on pari pisaraa tiskiainetta. Älä käytä sieniä tai muita
hankaavia välineitä. Mikäli lika on pinttynyt, anna aineen vaikuttaa muutama minuutti. Pyyhi pinnat
huolellisesti ja anna sisäosan kuivua kunnolla ennen oven sulkemista.

Yleiskone

Tiskaa irtoavat ja käytetyt osat normaalisti kuumassa vedessä. Pyyhi yleiskone kuumassa vedessä
kostutetulla rätillä huolellisesti ja annan pintojen ja osien kuivua kokonaan ennen laatikkoon ja
paikalleen laittamista. Älä käytä koneen pintojen pyyhkimiseen puhdistusaineita.

Tiskiallas

Pyyhi tiskipöytä huolellisesti kuumassa vedessä kostutetulla tiskirätillä. Sirottele lavuaarin pohjalle
ruokasoodaa ja kaada pesusienelle hieman tiskiainetta ja kuumaa vettä. Hankaa lavuaari puhtaaksi,
aloita reunoilta ja etene alaspäin kohti viemäriä. Huuhtele allas kuumalla vedellä ja kuivaa pinnat
lopuksi.

Vesikanisterit, tiskivadit ja keittiöämpärit
Tyhjennä kanisterit kokonaan ja puhdista ne huolellisesti tiskiaineella ja -harjalla. Huuhtele erittäin
huolellisesti useamman kerran. Kiinnitä erityistä huomiota hanaan, tiivisteisiin ja kulmiin. Jätä
kanisterit kuivumaan tiskipöydälle kannet auki. Korkit ja hanat voit laittaa kuivauskaappiin kuivumaan.
Puhtaille ja kuiville kanistereille on oma paikka jääkaapin viereisessä kaapissa.
Tiskaa kaikki käyttämäsi tiskivadit ja ämpärit kuumalla vedellä ja tiskiaineella ennen lähtöäsi ja jätä ne
kuivumaan siististi ja ilmavasti keittiöön. Kuivat pesuvadit voit laittaa tiskialtaan alla sijaitsevaan
kaappiin.

Roskikset ja roskat

Tyhjennä roska-astia. Tiskaa biojäteastia ja tarvittaessa myös muut roska-astiat kuumalla vedellä,
omalla tiskiharjallaan ja tiskiaineella. Jätä ilmavasti kuivumaan. Pihatien varrella on sekajäteastia,
jonne voit jättää sinne kuuluvat roskat. Metallit, lasit ja pahvit tulee ottaa mukaan kämpältä ja
kierrättää retken lopuksi asiaan kuuluvalla tavalla.

Lattia

Lakaise lattiat huolellisesti. Kun isommat sotkut on lakaistu, imuroi lattiat huolellisesti, mista myös
portaat. Mikäli lattioilla on ruoka tai muita tahroja, pyyhi ne pois märällä paperilla. Mikäli joudut
käyttämään rättiä tai sientä, heitä ne pois käytön jälkeen.

Siivousvälineet
Huuhtele aina rätit ja sienet huolellisesti kuumassa vedessä ja ripusta ne lähtiessäsi ilmavasti
kuivumaan. Mikäli rätti tai sieni on jo parhaat hetkensä nähnyt, heitä ne pois ja ota siivouskaapista
valmiiksi uudet odottamaan seuraavaa käyttäjää. Muista huuhdella myös tiskiharja puhtaaksi. Jos
siivouskaapissa on tarvikkeet käymässä vähiin tai jokin siivousaine on lopussa, laita siitä maininta
palautteeseen!
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